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Vorherre bevar's Georg Gjedde Hent PDF "Fromme mennesker Fromme mennesker blev enige om, at til Guds

Ære ville de bygge en kirke. Eftersom de var meget fromme skulle det være verdens største kirke. De
foranstaltede da en indsamling. Eftersom det var så heldigt at verden i de dage var hærget af en stor krig

mellem alle mennesker og derfor fuld af angst og gru, fyldtes kirkerne af bange sjæle der i deres rådvildhed
mente dét kunne hjælpe. Og disse mennesker tænkte, at gav man en skilling til den gode sag slap man måske
lidt billigere ud af suppedasen …" Selvom ikke alle de små historier i Georg Gjeddes novellesamling handler

om religion, så er de alle sammen af den slags, der får en til at sige "Vorherre bevar‘s", før man når til
slutningen. Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter, der debuterede i 1940 med
romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkogt roman" og skrev senere trilogien "Jeg – en mand" under

pseudonymet Sverre Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds Engangsydelse samt
Helge Rode Legatet og Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.

 

"Fromme mennesker Fromme mennesker blev enige om, at til Guds
Ære ville de bygge en kirke. Eftersom de var meget fromme skulle
det være verdens største kirke. De foranstaltede da en indsamling.
Eftersom det var så heldigt at verden i de dage var hærget af en stor
krig mellem alle mennesker og derfor fuld af angst og gru, fyldtes
kirkerne af bange sjæle der i deres rådvildhed mente dét kunne
hjælpe. Og disse mennesker tænkte, at gav man en skilling til den

gode sag slap man måske lidt billigere ud af suppedasen …" Selvom
ikke alle de små historier i Georg Gjeddes novellesamling handler
om religion, så er de alle sammen af den slags, der får en til at sige
"Vorherre bevar‘s", før man når til slutningen. Georg Gjedde (1913-
1992) var en dansk forfatter og oversætter, der debuterede i 1940
med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkogt roman" og skrev
senere trilogien "Jeg – en mand" under pseudonymet Sverre Holm.
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